


Nakład:	 14.990	egzemplarzy
Format:	 A4
Objętość:	 84	strony
Cykl	wydawniczy:	 miesięcznik
Czytelnicy:	 elektronicy	we	wszystkich	stopniach	
	 zaawansowania
Dystrybucja:	 we	wszystkich	sieciach	kiosków	i	salonów	
	 prasowych	na	terenie	całego	kraju	oraz	w	
	 prenumeracie
Magazyn	dostępny	w	wersji	papierowej	i	cyfrowej	(e-wydanie)

Elektronika	 dla	 Wszystkich	 to	 znany	 na	 rynku	 miesięcznik	 dla	
profesjonalistów	jak	i	dla	hobbystów.	Od	wielu	lat	cieszy	się	prestiżem	
i	zaufaniem	Czytelników,	których	grono	stale	się	powiększa.	

Nasze	 pismo	 utrzymuje	 ścisły	 kontakt	 z	 czytelnikami	 za	
pośrednictwem	takich	rubryk	jak:	
•	 Skrzynka porad,	gdzie	czytelnik	może	otrzymać	odpowiedzi	na	
konkretne	nurtujące	go	pytania,

•	 Forum Czytelników,	gdzie	sami	czytelnicy	mogą	zaprezentować	
swoje	projekty,

•	 Poczta,	 miejsce	 niejednokrotnie	 zaciekłej	 wymiany	 poglądów	
naszych	czytelników,	również	wymiany	doświadczeń,

•	 Jak to działa?	 Stały	 konkurs,	w	 którym	pokazujemy	 schematy	
układów,	prosząc	o	wyjaśnienie	do	czego	służy	i	jak	działa,

•	 Szkoła Konstruktorów,	nasz	największy	atut:	Za	pośrednictwem	
tej	 rubryki	 zachęcamy	 czytelników	 do	 nadsyłania	 ich	
rozwiązań	 konkretnych	 zadań	 z	 zakresu	 konstrukcji	 układów	
elektronicznych.	 Co	 miesiąc	 prezentujemy	 punktowaną	 listę	
najlepszych	adeptów	Szkoły	Konstruktorów.

Inne	działy	 to	m.in.: Ośla łączka prezentująca	 od	 podstaw	 zasady	
działania	układów	elektronicznych,	karty	katalogowe	podstawowych	
komponentów,	 Elektronika 2000,	 w	 której	 omawiane	 są	 kity	 AVT	
z	opisem	ich	działania	(dostępne	są	w	sklepie	AVT).	Rubryki	Nowości 
– ciekawostki,	 gdzie	możemy	nieodpłatnie	publikować	 informacje	
o	 najnowszych	 Państwa	 produktach,	 czy	 Magazyn Elektroniki 
Użytkowej	 uzupełniają	 prezentację	 głównych	 działów	 naszego	
pisma.	

Od	 wydania	 09/2006	 jest	 również	 dostępna	 elektroniczna	 wersja	
Elektroniki	 dla	 Wszystkich.	 To	 ogromna	 korzyść	 dla	 firm,	 które	
mają	 wykupioną	 powierzchnię	 reklamową	 w	 tradycyjnej	 wersji	
miesięcznika	 ze	 względu	 na	 możliwość	 przekierowania	 czytelnika	
korzystającego	 z	 e-wydania	na	 stronę	 internetową	 reklamodawcy,	
a	co	za	tym	idzie	reklama	staję	się	skuteczniejsza	w	swoim	działaniu.

Zachęcamy	Państwa	do	współpracy,	 która	daje	wymierne	 korzyści	
dla	 Państwa	 firmy	 –	 rozpropagowania	 Państwa	 oferty	 na	 łamach	
EdW	i	poszerzenie	grona	Klientów.
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CENNIK
Reklamy	standardowe	wewnątrz	pisma

Format	reklamy	 cena	netto
1/12	strony	 500	zł
1/8	strony		 800	zł
1/4	strony		 1380	zł
1/3	strony		 1650	zł
1/2	strony		 2400	zł
1/1	cała	strona		 3750	zł
II	lub	III	okładka		 4700	zł
IV	okładka		 6000	zł
Przy	 zamawianiu	 wielokrotnej	 emisji	 reklam	 jesteśmy	 w	 stanie	
zaproponować	atrakcyjne	rabaty.
Wszystkie	ceny	podane	są	bez	podatku	VAT	wynoszącego	23%

Uwagi:
•	 Ceny	reklam	niestandardowych	nie	podlegają	rabatom,
•	 Powtarzane	 reklamy	 wg	 zamówienia	 z	 udzielonym	 rabatem	
mogą	 mieć	 różną	 treść,	 przy	 utrzymaniu	 przyjętego	 formatu	
reklamy,

•	 Za	 zamówienie	 reklamy	 na	 ściśle	 określonej	 przez	 klienta	
stronie	lub	w	żądanej	lokalizacji	do	ceny	doliczane	jest	10%	ceny	
podstawowej	określonej	w	cenniku,

•	 Publikacja	 reklamy	 w	 formacie	 niestandardowym	
nieprzewidzianym	 przez	 cennik	 możliwa	 jest	 po	 uzgodnieniu	
z	redakcją	i	dopłacie	zależnej	od	formatu,

•	 Za	przygotowanie	reklamy	przez	grafika	redakcyjnego	pobierana	
jest	dodatkowa	opłata	doliczana	do	faktury,

•	 Za	 edycję	 przesłanej	 reklamy	 przez	 grafika	 redakcyjnego	 na	
zlecenie	zamawiającego	pobierana	jest	dopłata	minimum	50	zł,

•	 Jeżeli	 reklamodawca	 nie	 prześle	 pliku	 zamówionej	 reklamy	
w	 terminie,	 publikowana	 jest	 reklama	 drukowana	 ostatnio	
w	poprzednich	wydaniach,

•	 Wszelkie	 zmiany	 projektów	 plików	 reklam	 należy	 zgłaszać	
w	 terminach	 określonych	 w	 planie	 wydawniczym	 jako	 termin	
składania	zamówień,

•	 Wycofanie	 się	 z	 zamówienia	 powoduje	 wystawienie	 faktury	
korygującej	 rabaty	 na	 opublikowane	 reklamy	 do	 cen	
podstawowych	podanych	w	cenniku.

Uwaga!	Rabaty	odpowiadają	ilości	emisji	faktycznie	wykorzystanych,	
dlatego	 też	 skrócenie	 zamówienia,	 niezależnie	 od	 przyczyn,	może	
spowodować	konieczność	zwrotu	odpowiedniej	części	rabatu.

Dopłaty:
•	 Za	gwarancję	pozycji	reklamy	+	10%	ceny	podstawowej
•	 Za	 zamieszczenie	 ogłoszenia	 o	 formacie	 odbiegającym	 od	
standardowego	+	10%	ceny	podstawowej

Pozostałe propozycje reklamowe
•	 Artykuły	promocyjne	i	wrzutki	reklamowe
•	 Artykuł	promocyjny	opracowany	przez	redakcję	–	2.400	zł
•	 Artykuł	promocyjny	sponsorowany	–	2.000	zł/1	str.
•	 Wrzutka	reklamowa	–	cena	wg	uzgodnienia

Reklamy na I okładce
•	 Kolorowe	reklamy	–	winiety	w	postaci	modułów	o	wym.	40×42	
mm	w	dolnej	części	okładki	tytułowej	–	600	zł

•	 Narożnik	w	prawej	górnej	części	okładki	–	1000	zł



Sklepy dla elektroników
•	 Rubryka,	w	której	bezpłatnie	prezentujemy	dane	teleadresowe	
sklepów	dla	elektroników.	Dodatkowo	zamieszczamy	informacje	
o	sklepie	wraz	z	 logo.	Cena	10	zł	za	każdy	wiersz	opisu	 (do	22	
znaków	w	wierszu).

Top WWW
•	 Kolorowe	 reklamy	 stron	 internetowych	 firm	 elektronicznych	
205×20	mm,	zawierające	adres	strony	 internetowej	oraz	hasło	
reklamowe	–	140	zł

Market i Giełda
Kolumna	 „Market i Giełda”	w	 Elektronice	 dla	Wszystkich	 to	 dział	
ogłoszeń	i	reklam	drobnych.

Zasady zamieszczania ogłoszeń w rubryce Market i Giełda:
Dla	osób	prywatnych	ogłoszenia	drobne	przyjmowane	są	bezpłatnie.
Są	to	ogłoszenia	bez	ramek	i	grafik.	Treść	ogłoszenie	może	dotyczyć	
sprzedaży,	kupna,	wymiany	lub	innych	propozycji.

Zamówienia	można	składać:
•	 e-mailowo:	katarzyna.gugala@elportal.pl,
•	 listownie:	„Market	i	Giełda”,	03-197	Warszawa,	ul.	Leszczynowa	
11,	

•	 faksem:	+48	22	257	84	67
Ogłoszenia	i	reklamy	firm	są	płatne

•	 Drobne	ogłoszenia	ramkowe	od	wymiaru	36×20	mm	począwszy,	
kolorowe	 i	 czarno-białe,	można	 zamieszczać	w	 dziale	 „Market	
i	Giełda”.

Koszt	jednego	modułu	(cena	netto):
•	 czarno	biały	–	35	zł	za	jeden	moduł
•	 kolorowy	–	42	zł	za	jeden	moduł

Moduły	można	łączyć	zarówno	w	pionie	jak	i	w	poziomie.	Ogłoszenia	
w	poziomie	mogą	mieć	szerokość	5	modułów,	w	pionie	12	modułów.
Dla	 reklam	powyżej	8	modułów	stosujemy	rabaty	w	zależności	od	
liczby	powtórzeń:
•	 od	4	emisji	10%,
•	 od	7	emisji	15%
•	 od	12	emisji	25%

Oferta	specjalna	dla	firm:
•	 publikacja	fragmentów	cennika	(kolor)	w	ramce	o	wielkości:
–	 8	modułów	w	pionie	–	cena	225	zł,	
–	 9	modułów	w	poziomie	–	cena	250	zł

•	 rabat	 specjalny	 dla	 firm	 poszukujących	 pracowników	 wynosi	
25%	(wyłącznie	dla	dużych	reklam).

Wszystkie	ceny	podane	są	bez	podatku	VAT	wynoszącego	23%

Banery reklamowe na stronie internetowej www.elportal.pl
Baner	reklamowy	na	stronie	internetowej	EdW	o	wymiarach:
•	468×60	pikseli,	maks.	30	kB,	w	rotacji	 z	maksymalnie	5	 innymi	
banerami.	Cena	–	600	zł	za	miesiąc	emisji

Wszystkie	ceny	podane	są	bez	podatku	VAT	wynoszącego	23%

reklama@elportal.pl, tel. 22 257 84 64
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Powierzchnia: tylko jako wielokrotność modułu podstawowego 
z uwzględnieniem siatki podziału strony (światło między modułami 

wynosi 3 mm). Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Moduł podstawowy
36×20 mm

35 zł

Moduł kolorowy
36×20 mm

42 zł

prZykład
2 moduły×36 zł

70 zł

2 moduły kolorowe
84 zł

prZykład
3 moduły

podstawowe ×35 zł
105 zł

3 moduły kolorowe
×42 zł
126 zł

prZykład
2 moduły kolorowe×42 zł

84 zł

prZykład
4 moduły×35 zł

140 zł

4 moduły kolorowe×42 zł
168 zł

oferta specjalna dla firM
ZaMiesZcZających reklaMy Z eleMentaMi 

cennika

prZykład
reklama kolorowa 225 zł

prZykład
reklama kolorowa 250 zł

prZykład
25 modułów×35 zł

750 zł

25 modułów kolorowych×42 zł
1050 zł

prZykład
2 moduły×35 zł 

70 zł

oferta specjalna dla firM
ZaMiesZcZających reklaMy Z eleMentaMi cennika
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